Irodalom a nem-irodalmi online terekben
Irodalom a közösségi oldalakon, a blogokban
A műhelytáborban elismert alkotók, a folyóirathoz kötődő
szerzők workshop-jellegű, kiselőadásokkal egybekötött
foglalkozásait rendezzük. Ők a témában nem csak
alkotóként, de felsőoktatási intézmények oktatóiként is
érintettek, ill. maguk is szervezői az irodalmi élet egy-egy
spektrumát bemutató rendezvényeknek. Az SPN
Műhelytábor a kortárs irodalommal foglalkozók — legyenek
azok alkotók, és/vagy az irodalommal kapcsolatban álló
pedagógusok, hallgatók, diákok —, és az irodalomszervezésben közreműködők számára
megvitatásra felajánlja az online irodalmat érintő legfontosabb kérdéseket, a nem irodalmi
terekben zajló irodalmi történéseket elemzi, a jelenséget, és vele összefüggésben a kortárs
irodalom virtuális megjelenítését, értékét és elfogadását tárgyalja meg.
Délelőtt előadások és műhelyfoglalkozások zajlanak, délután ill. kora este lehetőség
nyílik saját művek felolvasására, és egyéb művészeti produkciók bemutatkozására is.
Nem kreatív írástáborról van szó, hiszen a témában több projekt működik jelenleg is,
de természetesen a kérdéskört kikerülni sem fogjuk, amennyiben az alkotás mint folyamat a
főtémánk szerint napirendre kerül. Nem elsősorban leendő írókat szeretnénk jó tanácsokkal
ellátni, hanem az irodalom iránt érdeklődő – és akár alkotóként is érdekelt –, az irodalmi
közélet folyamatairól is véleménnyel rendelkező szakembereket és leendő szakembereket
kérünk arra, hogy közösen, összművészeti vonatkozásban tárjuk fel és vitassuk meg a témát.
Meghívott előadóink, közreműködőink éppen ezért az irodalom, a kortárs művészet több
területéről, így annak hátterét biztosító szakmai körökből is érkeznek: az írók, szerkesztők,
irodalomszervezők, pedagógiai gyakorlattal is rendelkező alkotók nem írókat akarnak
képezni, hanem szeretnének minél több embert az irodalom népszerűsítését célzó ügy mellé
állítani. A Tiszaörs-fürdőn eltöltött – reményeink szerint a jövőben ismétlődő – szakmai
héten az aktuális helyzet egy-egy az irodalmi közvéleményt foglalkoztató jelenségéről
nyújtunk széles spektrumú ismeretanyagot, és ezzel párhuzamosan lehetőségünk lesz
pedagógiai módszertanok áttekintésére is. Az aktuális problémák megbeszélésén túl
kiscsoportos foglalkozások keretében workshop-jellegű műhelymunkát folytatunk, és
természetesen a program nem nélkülözhető része az a kulturális tömb, melyben a
táborlakók számára a legfrissebb munkáik bemutatási lehetőségét teremtjük meg.
Előadók, műhelymunka-vezetők: Dicső Zsolt, Géczi János, Petőcz András, Szalai Zsolt,
Szkárosi Endre, Vörös István, valamint Vass Nóra, a Spanyolnátha PR- és hernádkaki
szerkesztőségvezetője, Berka Attila, a Spanyolnátha főmunkatársa és Vass Tibor alapító
főszerkesztő.
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